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ABSTRACT

REVISION OFTHEGENUSRADULPHIUS(ARANEAE, MITURGIDAE, EUTICHU-
RINAE). The Neotropical spider genus Radulphius Keyserling, 1891 is revised. The genus contains 16

species, all from Brazil, 12 of which are new: R. baiaxaba, R. barueri, R. bidentatus, R. boraceia, R.

caldas, R. cambara, R. caparão, R. lane, R. latus, R. pintodarochai, R. petropolis and R. singularis.

Radulphius monticola (Roewer, 1951), comb. n. (transferred from Eutichurus Simon, 1896) and R.

laticeps Keyserling, 1891 are redescribed. A key to the 16 species and new records of R. camacan
Bonaldo, 1994 are provided.

KEYWORDS.Neotropical, Araneae, Eutichurinae, Radulphius, Taxonomy.

INTRODUÇÃO

O género Radulphius foi proposto por KEYSERLING(1891) para duas
espécies novas, R. bicolor e R. laticeps, ambas baseadas em fêmeas do Estado do
Rio de Janeiro, Brasil. Ogénero foi tradicionalmente listado em Clubionidae até

LEHTINEN (1967) transferi-lo para a subfamília Eutichurinae (Miturgidae).

CAPORIACCO(1947) descreveu três espéciesri?. melloleitaoi, R. seminermis

eR. strandi. CAPORIACCO(1955) acrescentou^?, brachyapophysis, transferindo

R. melloleitaoi e R. strandi para Anyphaenidae. BONALDO& BRESCOVIT
(1992) restringiram Radulphius à sua composição original, colocando R. seminermis

e R. brachyapophysis na sinonímia de Cheiracanthium inclusum (Hentz, 1847)

(Clubionidae). BONALDO(1994), ao estudar os géneros neotropicais de
Eutichurinae, redescreveu a espécie-tipo, Radulphius bicolor, e descreveu uma
nova espécie, R. camacan, do Estado da Bahia, Brasil, caracterizando o género

pela primeira vez com base emambos os sexos.
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Oprimeiro macho conhecido de Radulphius foi descrito por KEYSERLING
(1891) como Cheiracanthium montanum, sendo posteriormente nomeado
Eutichurus monticola Roewer, 1951. Esta espécie é aqui transferida para
Radulphius e redescrita. Completa-se a revisão do género com a redescrição de
R. laticeps, descrição de doze espécies novas, ampliação da distribuição de R.

camacan e proposição de chave para as dezesseis espécies. Contudo, o conheci-

mento taxonômico de Radulphius é ainda insatisfatório, uma vez' que na maioria

das espécies, um dos sexos é desconhecido. A dificuldade de associar machos e

fêmeas decorre da escassez de amostras, da uniformidade do padrão de colorido

e da distribuição aparentemente simpátrica de algumas espécies.

O material examinado pertence às seguintes instituições (curadores entre

parênteses): AMNH,American Museumof Natural History, Nova Iorque, EUA
(N. I. Platnick); BMNH,The Natural History Museum, Londres, Inglaterra (P. D.
Hillyard); CRB, Coleção Particular de R. Baptista, Rio de Janeiro, Brasil; IBSP,
Instituto Butantan, São Paulo, Brasil (V. R. D. von Eickstedt); MACN,Museo
Argentino de Ciências Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires, Argen-
tina (C. Scioscia); MCN,Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil; MHCI, Museu de História Natural Capão
da Imbuia, Curitiba, Brasil (P. Scherer Neto); MNRJ, Museu Nacional do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (A. T. da Costa); MZSP, Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (J. L. Leme); UESP, Universidade

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Botucatú, Brasil (H. Soares).

A metodologia e abreviaturas empregadas seguem BONALDO (1994). As
medidas são expressas emmilímetros (mm).

Radulphius Keyserling

Radulphius KEYSERLING, 1891: 47. SIMON, 1897: 131 (designação da espécie-tipo, R. bicolor

Keyserling, 1891; PETRUNKEVITCH, 1911: 509; 1928: 176; MELLO-LEITAO, 1947: 281;

ROEWER,1954: 557; BONNET,1956: 3846; BRIGNOLI, 1983: 543; LEHTINEN, 1967: 261,

321; PLATNICK, 1989: 433; 1993: 598; BONALDO,1994: 138.

Diagnose. BONALDO(1994) caracterizou Radulphius pela presença de

fulcrum e condutor nialino no bulbo do palpo do macho; epígino da fêmea sem
lobos ântero-laterais (presentes emEutichurus Simon, 1896) e de margem poste-

rior com uma invaginação mediana. Umaamostragem ampla de espécies eviden-

ciou que nem sempre a margem posterior do epígino tem esta reentrância

acentuada e, empelo menos uma espécie (R. singularis), não ocorre condutor no
palpo do macho. Comexceção de R. singularis, o subtégulo apresenta um lobo

prolateral (fig. 40, LS; BONALDO,1994: fig. 105) que, no bulbo não expandido,

se encaixa em uma reentrância correspondente no tégulo. A apófise média é

geralmente alongada, com uma projeção dorsal subapical (figs. 5, 17, 24), exceto

em R. baiaxaba, na qual é curta, com uma cavidade apical ventral (figs. 29, 30);

fulcrum com ápice único (figs. 1, 23) ou bífido (figs. 4, 11, 43), geralmente comuma
projeção cónica proximal retrolateral (figs. 11, 43, PF, 45); êmbolo em geral

filiforme, exceto emR. baiaxaba, deprimido, com base alargada (fig. 29). A tíbia

do palpo do macho pode apresentar um tubérculo ventral (figs. 1, 4, 9, 11, 14, 16)
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e a apófise tibial retrolateral, geralmente simples, tem o ápice trilobulado em R.

singularis (fig. 25).

Descrição. Ver BONALDO(1994: 138).

Composição. Dezesseis espécies.

Distribuição. Os registros disponíveis de Radulphius restringem-se à áreas

de Mata Atlântida (Floresta Ombrófila Densa), do sul da Bahia (em lavoura

cacaueira) ao litoral do Paraná, e de Mata de Araucária (Floresta Ombrófila
Mista) no Paraná e Rio Grande do Sul (figs. 58, 59).

Chave para as espécies de Radulphius

1. Machos (exceto R. bicolor, R. bidentatus, R. lane, R. laticeps e R. petropolis,

desconhecidos) 2

Fêmeas (exceto R. baiaxaba, R. barueri, R. boraceia, R. caldas, R. caparão,

e R. latus, desconhecidas) 12

2(1). Apófise tibial retrolateral com ápice trilobulado, bulbo sem condutor (figs.

25,26) R. singularis sp. n.

Apófise tibial retrolateral com ápice inteiro; bulbo comcondutor (figs. 1,11,

16, 18, 23) 3

Tíbia com tubérculo tibial ventral (figs. 1, 4, 9, 11, 14, 16) 4

Tíbia sem tubérculo tibial ventral (figs. 19, 23, 29, 35-38) 9

Fémur do palpo dilatado ventralmente (fig. 13) 5

Fémur do palpo não dilatado (fig. 18) 6

Apófise tibial retrolateral com ápice truncado e orientado prolateralmente;

tubérculo tibial junto à base da apófise tibial retrolateral (figs. 16, 17)

R. caparão sp. n.

Apófise tibial retrolateral com ápice espatulado e orientado retrolateral-

mente; tubérculo tibial afastado da base da apófise tibial retrolateral

(figs. 14, 15) R. caldas sp. n.

Fulcrum com ápice inteiro (figs. 1, 2) R. monticola (Roewer)
Fulcrum com ápice bífido (figs. 4, 9, 11) 7

Apófise tibial retrolateral com ápice clavado; fulcrum fortemente curvado

e bipartido, com as pontas sobrepostas, paralelas (figs. 11, 12)

R. boraceia sp. n.

Apófise tibial retrolateral com ápice espatulado, côncavo; fulcrum pouco
curvado e bipartido, com as pontas não sobrepostas, divergentes (figs.

4,9) 8

8(7). Apófise média com projeção dorsal subdistal, emvista retrolateral;fulcrum

com ponta superior obtusa (figs. 9, 10) R. barueri sp. n.

Apófise média com projeção dorsal distai, em vista retrolateral; fulcrum

com ponta superior aguda (figs. 4, 5) R. pintodarochai sp. n.

9(3). Címbio com conspícua projeção retrolateral submediana; apófise média

com ápice modificado, formando uma cavidade ventral (figs. 29, 30)

R. baiaxaba sp. n.

Címbio sem tal projeção; apófise média de outra forma (figs. 19,24,35) .. 10

10(9). Apófisetibial retrolateral comumadobra mediana orientada prolateralmen-

te; fulcrum de ápice bífido (figs. 19, 20) R. cambara sp. n.
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Apófise tibial retrolateral sem dobra mediana; fulcrum de ápice inteiro

(figs. 23; BONALDO,1994: fig. 103) 11

11(10). Apófise tibial retrolateral com ápice arredondado; apófise média com
projeção dorsal distal ao nível do ápice; fulcrum de base larga
(figs. 23, 24) R. latus sp. n.

Apófise tibial retrolateral com ápice pontiagudo (figs. 35, 38); apófise

média com projeção dorsal submediana; fulcrum de base não alargada
(BONALDO, 1994: fig. 103) R. camacan Bonaldo

12(1). Margem posterior do epígino com leve reentrância mediana; espermatecas,
visíveis por transparência, situadas junto à margem posterior do epígino
(figs. 3, 21, 27) 13

Margem posterior do epígino commarcada reentrância mediana ; espermate-

cas afastadas da margem posterior do epígino (figs. 6,8,31,34,39) . 15

13(12). Epígino sem carenas; duas conspícuas aberturas de fecundação com bordas
semicirculares, salientes e recurvadas (fig. 27) R. singularis sp. n.

Epígino com carenas laterais; aberturas de fecundação inconspícuas (figs. 3,

21) 14

14(13). Carenas laterais delimitando ampla área transversal do epígino; duetos
copulatórios inconspícuos (fig. 21) R. cambara sp. n.

Carenas delimitando restrita área mediana; duetos copulatórios conspícuos

em "V" (fig. 3) R. monticola (Roewer)
15(12). Espermatecas anteriores, afastadas das aberturas de fecundação (figs. 31,

33) 16
Espermatecas medianas, próximas às aberturas de fecundação (figs. 6, 8, 34,

39) 18

16(15). Margem posterior do epígino muito projetada, com reentrância mediana
subtriangular; borda das aberturas de fecundação mediana e recurvada
(fig. 31) R. laticeps Keyserling

Margem posterior do epígino pouco projetada, com reentrância mediana
semicircular ou subquadrangular; bordas das aberturas de fecundação
laterais (fig. 33, BONALDO,1994: fig. 102) 17

17(16). Reentrância mediana subquadrangular, com umdente emcada margem
anterior; bordas das aberturas de fecundação oblíquas (fig. 33)

R. bidentatus sp. n.

Reentrância mediana semicircular , sem dentes ; bordas das aberturas

de fecundação semicirculares (BONALDO, 1994: fig. 102)
R. bicolor Keyserling

18(15). Duetos copulatórios, visíveis por transparência, semicirculares (figs. 6, 8)
19

Duetos copulatórios, visíveis por transparência, reniformes (fig. 34, 39) ..

: 20

19(18). Duetos copul dtórios longos, atingindo a reentrância mediana (fig. 6)

R. pintodarochai sp. n.

Duetos copulatórios curtos, não atingindo a reentrância mediana (fig. 8)

R. lane sp. n.

20(18). Reentrância mediana estreita e profunda (fig. 39; BONALDO,1994: fig.

106) R. camacan Bonaldo
Reentrância mediana larga e superficial(fig. 34) R. petropolis sp. n.
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Radulphius monticola (Roewer), comb. n.

(Figs. 1 - 3, 58)

Chiracanthium montanum KEYSERLING, 1891: 38, est. I, fig. 16, holótipo macho, Alto da Serra de
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil, Göldi col. (BMNH, examinado); GÖLDI, 1892: 232.

Eutichurus montanus; SIMON, 1897: 84; PETRUNKEVITCH,1911: 482; MELLO-LEITÀO, 1926: 5,

fêmea, Caxambu, Minas Gerais, Brasil (MNRJ 732, examinado); BONNET,1956: 1845.

Eutichurus monticola ROEWER,1951: 445 (nome novo para Cheiracanthium montanum Keyserling,

1891 pré-ocupado por L. Koch, 1877); ROEWER,1954: 519.

Nota. A associação de machos e fêmeas desta espécie, efetuada por MELLO-
LEITÃO (1926), necessita de confirmação.

Diagnose. Machos de Radulphius monticola diferem dos de outras espécies

com tubérculo tibial pela apófise tibial retrolateral longa, deprimida, estreita na
região proximal, alargando distalmente, com ápice arredondado (fig. 1); projeção
dorsal da apófise média subdistal, emvista retrolateral (fig. 2). Fêmeas diferem das
espécies com leve reentrância mediana na margem posterior do epígino pela

presença de carenas medianas; aberturas de fecundação com bordas oblíquas e

duetos copulatórios conspícuos (fig. 3).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça e enditos amarelo-avermelhados;
quelíceras avermelhadas; esterno e pernas amarelos; abdómen cinza-amarelado.

Comprimento total 6,20. Carapaça: comprimento 2,80, largura 2,30; clípeo,

altura 0,06. Olhos: fila anterior 1,07, posterior, 1,17; QOM: comprimento 0,41,

largura anterior 0,47, largura posterior 0,53; diâmetros: OMA0,17, OLA 0,18,

OMP0,17, OLP0,17; interdistâncias: OMA-OMA0,12, OMA-OLA0,12, OMP-
OMP0,21,-OMP-OLP 0,25, OLA-OLP 0,02. Quelíceras: comprimento 1,80;

retromargem com6-7 dentes subiguais; promargem com3, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,37, largura 1,30. Abdómen: comprimento 3,40, largura 1,75. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,37; artículo distai, comprimento 0,50.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.in. I - fémur 3,45 / patela 1,20 / tíbia 3,70 /

metatarso 4,00 /tarso 1,45 /total 13,80; II -2,90/1,15 /2,75/3,05/l,05/10,90;HI-2,30

/ 0,95/ 1,75/ 2,30/ 0,75/ 8,05; IV -3,10/ 1,10/ 2,75/ 3,40/ 0,90/ 11,25. Espinulação:

I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, v2-2-2; metatarso dO, pO-1-0, r0-l-

1, V2-2-2. II - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, vlr-2-lr; metatarso dO,

pl-0-1, rO-1-1, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-

2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV- fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; comprimento da tíbia pouco menor
que o comprimento do címbio; tubérculo tibial ventral rombo, afastado da base da
apófise tibial retrolateral; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum estreito,

de ápice único, com projeção retrolateral subtriangular (figs. 1, 2).

Fêmea (Caxambu, Minas Gerais). Carapaça castanho-clara, com estrias

torácicas avermelhadas; quelíceras, enditos e lábio castanho-avermelhados; esterno

e pernas amarelos, metade distai dos metatarsos e tarsos das pernas e tarsos dos

palpos avermelhados; abdómen amarelado.

Comprimento total 8,80. Carapaça: comprimento 4,15, largura 3,15; clípeo,

altura 0,13. Olhos: fila anterior 1,70, posterior, 1,85; QOM: comprimento 0,48,
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largura anterior 0,71, largura posterior 0,76; diâmetros: OMA0,22, OLA 0,25,

OMP0,20, OLP0,20; interdistâncias: OMA-OMA0,27, OMA-OLA0,30, OMP-
OMP0,40, OMP-OLP0,44, OLA-OLP 0,10. Quelíceras: comprimento 2,25;

retromargem com 8 dentes subiguais; promargem com 4, segundo maior. Esterno:

comprimento 2,12, largura 1,82. Abdómen: comprimento 4,75, largura 3,25. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,46; artículo distai, comprimento 0,62. Pernas:

comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 3,75 / patela 1,60 / tíbia 3,55 / metatarso

4,10/ tarso 1,75 / total 14,75; II - 3,45 / 1,50 / 2,95 / 3,30 / 1,35 / 12,55; III - 2,75 / 1,35 /

2,05/2,50/0,95/9,60; IV- 3,55/1,40/2,80/3,90/1,25/12,90. Espinulação: I-

fêmur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pO, rO, v2-2-0; metatarso dO, pO, rO, v2-2-l. II -

fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, vO-2-0; metatarso dO, pO, rO, v2-2-l. III -

fémur d0-l, pO-0-2, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-lr-lp; metatarso dO, pl-1-2,

rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlr-lp-2;

metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margem posterior com leve reentrância mediana; carenas presen-

tes, delimitando uma área restrita; espermatecas situadas posteriormente em
relação às aberturas de fecundação (fig. 3).

Distribuição. Brasil: Rio de Janeiro, Minas Gerais (fig. 58).

Radulphius pintodarochai sp. n.

(Figs. 4 - 7, 58)

Holótipo. Macho, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, 15.XII.1986, equipe
Profaupar col. (MCN20827).

Nota. A associação de machos e fêmeas, provenientes de localidades próxi-

mas, está sujeita à confirmação.

Etimologia. O nome específico é um patronímico em homenagem ao
aracnólogo Ricardo Pinto-da-Rocha (Universidade de São Paulo).

Diagnose. Machos de Radulphius pintodarochai, semelhantes aos de R.

barueri, distinguem-se pela forma da apófise média, comprojeção dorsal distai, ao I

nível do ápice, em vista retrolateral (fig. 5); fulcrum com a ponta superior

ponteaguda e a inferior sobreposta à projeção retrolateral (fig. 4). Fêmeas sepa-

ram-se das demais espécies pelo epígino de aspecto cordiforme (fig. 6), com duetos

copulatórios salientes, atingindo a reentrância mediana, a qual é mais larga do que
emR. lane.

Descrição. Macho (holótipo).Carapaça amarelo-escura, região ocular castanha;

quelíceras, enditos e lábio castanho-avermelhados; esterno amarelo-escuro; per-

nas amarelo-escuras, exceto fémures amarelo-claros; abdómen cinza-amarelado. 1

Comprimento total 7,10. Carapaça: comprimento 3,25, largura 2,50; clípeo

altura 0,08. Olhos: fila anterior 1,07, posterior, 1,23; QOM: comprimento 0,31

largura anterior 0,51, largura posterior 0,52; diâmetros: OMA0,18, OLA 0,17 í

OMP0,16, OLP0,16; interdistâncias: OMA-OMA0,12, OMA-OLA0,10, OMP
OMP0,20, OMP-OLP0,26, OLA-OLP 0,05. Quelíceras: comprimento 1,471

retromargem com 7, 8 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior 1

Esterno: comprimento 1,62, largura 1,42. Abdómen: comprimento 4,10, largun
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2,10. FLP: artículo proximal, comprimento 0,37; artículo distai, comprimento 0,50.

Pernas: comprimento relativo I.IV.ILIII. I- fémur 3,55 /patela 1,25 /tíbia 3,95/

metatarso 4,55 / tarso 1,75 / total 15,05; II - 3,10 / 1,20/3,00 / 3,45 / 1,25 / 12,00; III -

2,50 / 1,20 / 2,00 / 2,65 / 0,95 / 9,30; IV - 3,45 / 1,25 / 3,10 / 3,60 / 1,05 / 12,45.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-1-2, rO, vO; tíbia dO, pO-1-1, rO, v2-2-2; metatarso dO,

pO-1-0, rO-1-0, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-0-2, rO-1-0, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-2;

metatarso dO, pl-1-1, rO-1-1, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-

1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-1-1, r0-0-

1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; comprimento da tíbia pouco menor
que o comprimento do címbio; tubérculo tibial agudo, apófise tibial retrolateral

espatulada; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum de ápice bífido e

projeção retrolateral cónica (figs. 4, 5).

Fêmea (parátipo, Antonina). Carapaça castanho-clara, mais escura na região

ocular e nas estrias radiais; quelíceras castanho-avermelhadas, enditos e lábio mais

claros; esterno castanho-claro; pernas amareladas, coxas amarelo-claras; abdó-

men amarelo esbranquiçado.

Comprimento total 11,00. Carapaça: comprimento 4,25, largura 3,20; clípeo,

altura 0,12. Olhos: fila anterior 1,77, posterior, 2,00; QOM: comprimento 1,00,

largura anterior 1,47, largura posterior 1,70; diâmetros: OMA0,22, OLA 0,27,

OMP0,22, OLP0,23; interdistâncias: OMA-OMA0,26, OMA-OLA0,23, OMP-
OMP0,40, OMP-OLP0,42, OLA-OLP 0,03. Quelíceras: comprimento 2,50;

retromargem com 8, 10 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior.

Esterno: comprimento 2,10, largura 1,80. Abdómen: comprimento 7,20, largura

4,30. FLP: artículo proximal, comprimento 0,62; artículo distai, comprimento 1,00.

Pernas: comprimento relativo como no macho. I - fémur 4,15 / patela 1,70 /

tíbia 4,15 / metatarso 4,70 / tarso 1,70 / total 16,40; 11-3,60/1,55/3,30/3,70/1,35 /

13,50; III - 2,90 / 1,35 / 2,25 / 2,75 / 1,00 / 10,25; IV - 3,90 / 1,50 / 3,20 / 4,10 / 1,25 /

13,95. Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, v2-2-0; metatarso
dO, pO, rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, v2-2-0; metatarso
dO, pO-1-0, rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-2, rO-0-2, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-

2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margem posterior com reentrância mediana; espermatecas media-
nas, próximas às aberturas de fecundação, laterais; carenas ausentes; internamente
com espermatecas grandes, de base ampla; duetos copulatórios desenvolvidos,

arqueados, contínuos à haste da espermateca; ápice da espermateca ausente (figs.

6,7).

Variação. Comprimento (3 machos): total 6,90 - 7,69; carapaça 3,25 - 3,55;

fémur 1 3,90 - 4,20; (fêmea, parátipo): total: 11,50; carapaça 4,30; fémur 1 4,25. Nos
I machos o número de dentes da retromargem das quelíceras varia de 5 a 9; nas

fêmeas, a largura da reentrância mediana da margem posterior do epígino pode
iser levemente mais larga do que o ilustrado.

Distribuição. Brasil: Paraná (fig. 58).

Material-tipo. Parátipos. BRASIL. Paraná: mesma localidade do holótipo, 1 d\ 29.IX.1986

(MCN20831); 1 d 1

, 24.XI.1986 (MCN20856); Antonina, 1 9, 20.X.1986 (MCN20829), todos coletados

pela equipe Profaupar; Quatro Barras, 19, 01 .XI. 1987, S. Caron & R. Pinto-da-Rocha col. (MHCI 6508).
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Radulphius lane sp. n.

(Figs.8,59)

Holótipo. Fêmea, São Paulo, São Paulo, Brasil, 13.1.1960, F. Lane col.

(MZSP 3843).

Nota. Faltam as pernas I e II direitas; metatarso e tarso II esquerdos. Tíbia,

metatarso e tarso III esquerdos destacados.

Etimologia. O nome específico é um substantivo em aposição, segundo o

nome do coletor.

Diagnose. Fêmeas de Radulphius lane separam-se das outras espécies com
reentrância mediana na margem posterior do epígino pelos duetos copulatórios,

visíveis por transparência, semicirculares, largos e curtos, não atingindo a reen-

trância mediana (fig. 8).

Descrição. Fêmea (holótipo). Carapaça castanho-avermelhada, mais clara

nas bordas laterais e posterior da região torácica; quelíceras, enditos e lábio

castanho-avermelhados, escuros, os dois últimos com ápice amarelado; esterno e

pernas amarelo-claros, ápice dos metatarsos e tarsos das pernas e palpos acasta-

nhados; abdómen amarelo-claro.

Comprimento total 7,60. Carapaça: comprimento 3,65, largura 2,70; clípeo,

altura 0,11. Olhos: fila anterior 1,50, posterior, 1,65; QOM: comprimento 0,87,

largura anterior 1,27, largura posterior 1,50; diâmetros: OMA0,21, OLA 0,23,

OMP0,18, OLP0,20; interdistâncias: OMA-OMA0,22, OMA-OLA0,27, OMP-
OMP0,36, OMP-OLP0,37, OLA-OLP 0,03. Quelíceras: comprimento 1,85;:

retromargem com 9 dentes subiguais; promargem com 5, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,70, largura 1,45. Abdómen: comprimento 4,25, largura 2,45. FLP:

artículo proximal, comprimento 0,60; artículo distai, comprimento 0,90.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 3,50 / patela 1,40 / tíbia

3,20 / metatarso 3,70 / tarso 1,45 / total 13,25; II - 3,00 / 1,35 / 2,65 / 3,00 / 1,10 / 11,10;

III - 2,35 / 1,20 / 1,80 / 2,25 / 0,90 / 8,50; IV - 3,20 / 1,25 / 2,60 / 3,50 / 1,05 / 11,60.
;

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pO, rO, v2-2-0; metatarso dO, pO,

rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, vlp-2-0; metatarso dO,

pO, rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-2, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-lr-2;

metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-

1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margem posterior com reentrância mediana; espermatecas media
nas; aberturas de fecundação laterais; carenas ausentes (fig. 8).

Radulphius barueri sp. n.

(Figs. 9, 10, 58)

Holótipo. Macho, Barueri, São Paulo, Brasil, 26.VI.1966, K. Lenko col.j

(MZSP 5909).

Nota. Holótipo com pernas, palpos e abdómen destacados da carapaça.

Etimologia. O substantivo específico refere-se à localidade-tipo.
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Diagnose. Machos de Radulphius barueri assemelham-se aos de R.

pintodarochai, mas separam-se pela forma da apófise média, mais longa, com
projeção dorsal subdistal, em vista retrolateral (fig. 10); fulcrum com ponta

superior obtusa e ponta inferior não sobreposta à projeção retrolateral (fig. 9).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça, esterno e pernas amarelo-claros;

quelíceras, enditos e lábio amarelo-avermelhados; abdómen amarelo esbranqui-

çado.

Comprimento total 6,94. Carapaça: comprimento 3,10, largura 2,20; clípeo,

altura 0,08. Olhos: fila anterior 1,07, posterior, 1,17; QOM: comprimento 0,38,

largura anterior 0,51, largura posterior 0,50; diâmetros: OMA0,18, OLA 0,18,

OMP0,18, OLP0,17; interdistâncias: OMA-OMA0,17, OMA-OLA0,15, OMP-
OMP0,20, OMP-OLP0,25, OLA-OLP 0,02. Quelíceras: comprimento 1,52

retromargem com 7 dentes subiguais; promargem com 4, segundo maior. Esterno

comprimento 1,57, largura 1,30. Abdómen: comprimento 3,84, largura 2,15. FLP
artículo proximal, comprimento 0,40; artículo distai, comprimento 0,60.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 4,15 / patela 1,35 / tíbia

4,35 / metatarso 4,85 / tarso 1,85 / total 16,55; II - 3,34 / 1,30 / 3,25 / 3,75 / 1,30 / 12,94;

III - 2,55 / 1,15 / 2,15 / 2,90 / 0,95 / 9,70; IV - 3,65 / 1,25 / 3,20 / 4,25 / 1,15 / 13,50.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, v2-2-2; metatarso dO,

pO-0-1, rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, v2-2-2; metatarso

dO, pO-1-0, rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-

2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia pouco maior que a metade do
comprimento do címbio; tubérculo tibial junto à base da apófise tibial retrolateral

espatulada; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum de ápice bífido, com
projeção retrolateral cónica (figs. 9, 10).

Radulphius boraceia sp. n.

(Figs. 11,12,58)

Holótipo. Macho, Boraceia, São Paulo, Brasil, 10.XI.1960, K. Lenko col.

(MZSP 12463).

Nota. No holótipo falta a perna I direita.

Etimologia. O substantivo em aposição refere-se à localidade-tipo.

Diagnose. Machos de Radulphius boraceia diferem dos de outras espécies

com tubérculo tibial pela apófise tibial retrolateral clavada, em vista ventral;

fulcrum fortemente curvado, de ápice acentuadamente bifurcado, com as pontas

sobrepostas, paralelas (fig. 11); apófise média com ápice e projeção dorsal opos-

tos, em vista retrolateral (fig. 12).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça castanho-clara, com estrias torácicas

radiais mais escuras; quelíceras, enditos, lábio e esterno castanhos; pernas, palpos
e abdómen amarelo-claros.
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Comprimento total 6,05. Carapaça: comprimento 2,85, largura 2,25; clípeo,

altura 0,07. Olhos: fila anterior 1,05, posterior, 1,18; QOM: comprimento 0,37,

largura anterior 0,48, largura posterior 0,52; diâmetros: OMA0,17, OLA 0,20,

OMP0,17, OLP0,17; interdistâncias: OMA-OMA0,17, OMA-OLA0,11, OMP-
OMP0,20, OMP-OLP0,26, OLA-OLP 0,02. Quelíceras: comprimento 1,50;

retromargem com 6 dentes subiguais; promargem com 4, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,45, largura 1,25. Abdómen: comprimento 3,20, largura 1,75. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,35; artículo distai, comprimento 0,32.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 3,60 / patela 1,20 / tíbia

3,85 / metatarso 4,15 ' tarso 1,05 / total 13,85; II - 2,75 / 1,10 / 2,80 / 3,20 / 1,15 / 11,00;

III - 2,25 / 1,00 / 1,85 / 2,50 / 0,90 / 7,50; IV - 3,05 / 1,05 / 2,80 / 3,55 / 0,95 / 11,40.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO-1-2, vO; tíbia dO, pO-1-1, rO-l-l, v2-2-2;

metatarso dO, pl-1-1, rl-1-1, v2-2-2. II - fémur dl-1, pO-0-2, rl-1-1, vO; tíbia dO, pl-

1, rO-0-1, v2-2-2; metatarso dO, pl-1-1, rl-1-1, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-1-1, r0-l-

1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur
dl-1

,
pO-1-1 , rO-0-2, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-

2-1.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia de comprimento subigual ao

do címbio; tubérculo tibial agudo; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum

curvado, com ápice bífido e projeção retrolateral cónica (figs. 11, 12).

Radulphius caldas sp. n.

(Figs. 13 - 15, 58)

Holótipo. Macho, Morro São Domingos, Poços de Caldas, Minas Gerais,

Brasil, 04.11.1968, J. Becker col. (MNRJ).
Nota. Holótipo com a perna I, direita, destacada do corpo.

Diagnose. Machos de Radulphius caldas assemelham-se aos de R. caparão

pelo fémur do palpo dilatado ventralmente (fig. 13); diferem pela apófise tibial

retrolateral orientada ventralmente, com o terço distal espatulado e direcionado

retrolateralmente; tubérculo tibial subapical, afastado da base da apófise tibial

(fig. 14); apófise média com ápice e projeção dorsal opostos, emvista retrolateral

(fig. 15).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça, estruturas bucais, esterno e pernas

amarelo-escuros; quelíceras levemente avermelhadas; abdómen amarelado.

Comprimento total 7,70. Carapaça: comprimento 3,55, largura 2,75; clípeo,

altura 0,06. Olhos: fila anterior 1,18, posterior, 1,30; QOM: comprimento 0,40,

largura anterior 0,52, largura posterior 0,57; diâmetros: OMA0,20, OLA 0,22,

OMP0,20, OLP0,20; interdistâncias: OMA-OMA0,15, OMA-OLA0,17, OMP-
OMP0,21, OMP-OLP0,25, OLA-OLP 0,02. Quelíceras: comprimento 1,40;

retromargem com 7 dentes subiguais; promargem com 4, 5, segundo maior.

Esterno: comprimento 1,75, largura 1,45. Abdómen: comprimento 4,15, largura

2,20. FLP: artículo proximal, comprimento 0,37; artículo distai, comprimento 0,72.
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Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 4,15 / patela 1,45 / tíbia

4,10 / metatarso 4,65 / tarso 1,90 / total 16,25; II - 3,35 / 1,35 / 3,10 / 3,70 / 1,45 / 12,95;

III - 2,65 / 1,20 / 2,05 / 2,60 / 0,95 / 9,45; IV - 3,65 / 1,30 / 3,00 / 4,25 / 1,20 / 13,40.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-2; metatarso

dO, pl-1-0, rO-1-0, v2-2-lp. II - fémur dl-1, pO-1-2, rl-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-

2-2; metatarso dO, pl-1-1, rO-1-1, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-1-1, rO-1-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, v2-2-2, metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-

0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur dilatado ventralmente; tíbia de comprimento subigual ao do
címbio; apófise tibial retrolateral espatulada; lobo prolateral do subtégulo presen-

te; fulcrum com ápice inteiro e projeção retrolateral truncada (figs. 13 - 15).

Radulphius caparão sp. n.

(Figs. 16, 17, 58)

Holótipo. Macho, Parque Nacional de Caparão, Minas Gerais, Espírito

Santo, Brasil, VIII.1986, R. Baptista col. (MCN24926, ex-CRB 408).

Nota. Holótipo com as pernas I e II direitas, menores que as esquerdas,

regeneradas.

Etimologia. O substantivo em aposição é alusivo à localidade-tipo.

Diagnose. Machos de Radulphius caparão distinguem-se dos de R. caldas

pela apófise tibial retrolateral deprimida, ligeiramente côncava, com ápice trunca-

do e orientado prolateralmente; tubérculo tibial robusto, junto à base da apófise

tibial (fig. 16); apófise média comprojeção dorsal ponteaguda, emvista retrolateral

(fig.17).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça castanho-clara, com estrias torácicas

mais escuras; quelíceras, enditos, lábio e esterno castanhos; pernas, palpos e

abdómen amarelo-claros.

Comprimento total 8,50. Carapaça: comprimento 3,90, largura 2,95; clípeo,

altura 0,07. Olhos: fila anterior 1,22, posterior, 1,37; QOM: comprimento 0,41,

largura anterior 0,51, largura posterior 0,60; diâmetros OMA0,21, OLA 0,21,

OMP0,21, OLP0,21; interdistâncias: OMA-OMA0,15, OMA-OLA0,17, OMP-
OMP0,25, OMP-OLP0,32, OLA-OLP 0,05. Quelíceras: comprimento 1,62;

retromargem com 6 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,80, largura 1,50. Abdómen: comprimento 4,65, largura 3,25. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,44; artículo distai, comprimento 0,75.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 4,70 / patela 1,60 / tíbia

4,80 / metatarso 5,95 / tarso 2,35 / total 19,40; 11-3,84/1 ,50 / 3,45 / 4,45 / 1 ,55 / 14,79;

III - 3,25 / 1,35 / 2,30 / 3,20 / 1,00 / 11,10; IV - 4,20 / 1,45 / 3,34 / 5,05 / 1,20 / 15,24.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-1-1, rO-1-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-2; metatarso

dO, pl-1-0, rl-1-0, v2-2-l. II - fémur dl-1, pl-1-1, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-2;

metatarso dO, pl-1-1, rl-1-0, v2-2-2. III - fémur dl-1, pO-1-1, rl-1-1, vO; tíbia dO, pl-

1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO-1-0, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-

0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO-1-0, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.
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Palpo: fémur dilatado ventralmente; tíbia menor que a metade do compri-
mento do címbio; tubérculo tibial desenvolvido, de ápice rombo; apófise tibial

retrolateral espatulada; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum estreito,

com ápice inteiro e projeção retrolateral truncada (figs. 16, 17).

Radulphius cambara sp. n.

(Figs. 18 -22, 40 -57, 59)

Holótipo. Macho, Área de Preservação Ambiental da Celulose Cambará,
Cambará do Sul (950 mde altitude), Rio Grande do Sul, Brasil, 25.XI.1993, A. B.

Bonaldo & E. H. Buckup col. (MCN24218).

Etimologia. O substantivo em aposição refere-se à localidade-tipo.

Diagnose. Machos de Radulphius cambara distinguem-se dos de outras

espécies sem tubérculo tibial, pela apófise tibial retrolateral com uma dobra
mediana dirigida prolateralmente (fig. 19); fêmeas diferem pelo epígino formado
por uma larga área delimitada lateralmente por carenas e anteriormente pela

borda transversal das aberturas de fecundação (figs. 21, 46, 47).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça amarelo-clara, com região cefálica

castanho-clara e região ocular castanho-avermelhada; quelíceras, enditos e lábio

avermelhados; esterno e pernas amarelos; abdómen acinzentado.

Comprimento total 7,50. Carapaça: comprimento 3,25, largura 2,75; clípeo,

altura 0,10. Olhos: fila anterior 0,63, posterior, 0,70; QOM: comprimento 0,47,

largura anterior 0,56, largura posterior 0,60; diâmetros: OMA0,20, OLA 0,23,

OMP0,17, OLP0,18; interdistâncias: OMA-OMA0,17, OMA-OLA0,16, OMP-
OMP0,25, OMP-OLP0,28, OLA-OLP 0,03. Quelíceras: comprimento 1,80;

retromargem com 6 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior. Esterno:
!

comprimento 1,70, largura 1,45. Abdómen: comprimento 4,65, largura 2,40. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,45; artículo distai, comprimento 0,57.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 4,25 / patela 1,45 / tíbia

4,50 / metatarso 5,00 / tarso 2,00 / total 17,20; II - 3,55 / 1,35 / 3,35 / 3,85 / 1,45 / 13,55;

III - 2,95 / 1,30 / 2,30 / 3,00 / 1,05 / 10,60; IV - 3,85 / 1,40 / 3,30 / 4,40 / 1,30 / 14,25.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, v2-2-0; metatarso dO,

pO-1-0, rO, v2-2-lp. II - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, v2-2-0;

metatarso dO, pO-1-0 rO-1-0, v2-2-lp. III - fémur dl-1, pO-0-1, rO-1-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, vlp-lr-lr; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1,

1

rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-2-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia pouco maior que a metade do

comprimento do címbio; sem tubérculo tibial; apófise tibial retrolateral mediana;

lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum com ápice bífido e projeção

retrolateral cónica (figs. 18 - 20, 40 - 45).

Fêmea (parátipo). Coloração semelhante a do macho, exceto carapaça

castanho-clara na região cefálica e região ocular avermelhada.

Comprimento total 9,50. Carapaça: comprimento 3,65, largura 2,95; clípeo,

altura 0,10. Olhos: fila anterior 1,57, posterior, 1,75; QOM: comprimento 0,47,
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largura anterior 0,62, largura posterior 0,70; diâmetros: OMA0,20, OLA 0,20,

OMP0,17, OLP0,20; interdistâncias: OMA-OMA0,25, OMA-OLA0,30, OMP-
OMP0,35, OMP-OLP0,42, OLA-OLP 0,03. Quelíceras: comprimento 2,30;

retromargem com 6 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,87, largura 1,67. Abdómen: comprimento 5,95, largura 3,45. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,37; artículo distai, comprimento 0,45.

Pernas: comprimento relativo LI V.U. III. I - fémur 3,50 / patela 1,50 / tíbia

3,20 / metatarso 3,50 / tarso 1,40 / total 13,10; II - 2,95 / 1,30 / 2,60 / 2,85 / 1,20 / 10,19;

III - 2,45 / 1,05 / 1,90 / 2,25 / 0,90 / 8,55; IV - 3,15 / 1,40 / 2,70 / 3,40 / 1,05 / 11,70.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, vl-2-0; metatarso dO,

pO, rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-0-1, rO, v0; tíbia dO, p0-l, rO, vO-2-0; metatarso dO,

pO, rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-0-0;

metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-

1, rl-1, vlp-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margem posterior sem reentrância mediana; espermatecas posterio-

res às aberturas de fecundação; carenas epiginais laterais; borda das aberturas de

fecundação transversal; internamente, espermatecas com base e ápice pequenos;

duetos copulatórios largos, ligados à haste da espermateca (figs. 21, 22, 46, 47).

Variação. Comprimento (6 machos): total 7,20 - 7,70; carapaça 2,90 - 3,30;

fémur I 3,90 - 4,50; (9 fêmeas) total 6,50 - 9,40; carapaça 2,80 - 4,00; fémur I 2,15 -

3,10. Retromargem das quelíceras com 6 - 7 dentes.

Material-tipo. Parátipos. BRASIL: Rio Grande do Sul: Cambará do Sul (Área de Preservação

Ambiental da Celulose Cambará), 19 (MCN24218); ld
1

, 39 (MCN24219); 1 d 1

, 1 9 (AMNH, ex MCN);
mesmos dados do holótipo; 1 õ, 24.XI.1993, L. Moura col. (MCN24510); 1 d, 1 9 (MCN24505), 1 d,

1 9 (MACN, ex MCN), 26.XI.1993, M. A. L. Marques col.; (Parque Nacional dos Aparados da Serra);

2 9, 06. 1. 1985, A. A. Lise col. (MCN12775, 24044).

Radulphius latus sp. n.

(Figs. 23, 24, 59)

Holótipo. Macho, nascentes do rio Mogi-Guaçu, Mogi-Guaçu, São Paulo,

Brasil, 18.XI.1942, F. Lane col. (MZSP 10778).

Nota. Holótipo com ambas as pernas IV perdidas.

Etimologia. O adjetivo latino refere-se ao fulcrum largo.

Diagnose. Machos de Radulphius latus distinguem-se das demais espécies

sem tubérculo tibial pela apófise tibial retrolateral longa, deprimida, com ápice

arredondado e ligeiramente curvado; fulcrum largo (fig. 23); apófise média com
projeção dorsal distal e obtusa, ao nível do ápice pontiagudo (fig. 24).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça amarelo-escura, borda anterior

avermelhada, laterais torácicas esbranquiçadas; quelíceras castanho-avermelhadas;

enditos, lábio e esterno castanhos, os dois primeiros com ápices amarelados;

pernas e palpos amarelo-claros; abdómen esbranquiçado.

Comprimento total 7,70. Carapaça: comprimento 3,60, largura 2,95; clípeo,

altura 0,10. Olhos: fila anterior 0,78, posterior, 0,86; QOM: comprimento 0,47,

largura anterior 0,67, largura posterior 0,67; diâmetros: OMA0,22, OLA 0,22,
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OMP0,20, OLP0,20; interdistâncias: OMA-OMA0,25, OMA-OLA0,25, OMP-
OMP0,28, OMP-OLP0,42, OLA-OLP 0,03. Quelíceras: comprimento 2,40
retromargem com 7 dentes subiguais; promargem com 3, segundo maior. Esterno
comprimento 1, 82, largura 1,57. Abdómen: comprimento 4,40, largura 2,10. FLP
artículo proximal, comprimento 0,50; artículo distai, comprimento 0,60 (aproxi-

mado).
Pernas: comprimento relativo desconhecido. I - fémur 3,90 / patela 1 ,55 / tíbia

3,95 / metatarso 4,45 / tarso 1,60 / total 15,45; II - 3,30 / 1,45 / 3,20 / 3,30 / 1,25 / 12,50;

III - 2,80 / 1,25 / 2,15 / 2,80 / 1,00 / 10,00; IV - ?. Espinulação: I - fémur dl-1, p0-0-

2, rO, vO; tíbia dO, p0-l, r0,v2-2-2; metatarso dO, pl-1-0, rl-1-0, v2-2-2. II - fémur dl-

1, p0-0-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO, v2-2-2; metatarso dO, pl-1-1, rO-1-1, v2-2-l. III -

fémur dl-1, pO-1-2, rO-1-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-

1-1-2, v2-2-l. IV.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia com cerca da metade do
comprimento do címbio; tubérculo tibial ausente; apófise tibial retrolateral longa,

de ápice arredondado; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum de base

ampla, com ápice inteiro e projeção retrolateral tubercular (figs. 23, 24).

Radulphius singularis sp. n.

(Figs. 25 - 28, 58)

Holótipo. Macho, Fazenda Matiapã, Camacan, Bahia, Brasil, 14.X.1978, J. S.

Santos col. (MCN20064).

Nota. Holótipo danificado, perna II e palpo direitos perdidos; tegumento do
abdómen rasgado; fiandeira anterior direita perdida. Os parátipos sofreram

dessecação
Etimologia. O adjetivo latino significa extraordinário, em referência ao

palpo do macho, sem condutor.

Diagnose. Machos de Radulphius singularis diferem dos de outras espécies

do género pela apófise tibial retrolateral curta, trilobulada e pela ausência de

condutor no bulbo do palpo (figs. 25, 26). Fêmeas diferem das de outras espécies

com margem posterior do epígino com leve reentrância mediana pelas aberturas

de fecundação com bordas semicirculares, salientes e recurvadas (fig. 27).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça amarelo-escura, acastanhada na

região ocular; quelíceras, enditos e lábio castanho-avermelhados; esterno e pernas

amarelo-escuros; abdómen acinzentado.

Comprimento total 4,57. Carapaça: comprimento 2,27, largura 1,70; clípeo,

altura 0,08. Olhos: fila anterior 0,77, posterior, 0,86; QOM: comprimento 0,27,

largura anterior 0,40, largura posterior 0,41; diâmetros: OMA0,17, OLA 0,16,

OMP0,15, OLP0,15; interdistâncias: OMA-OMA0,08, OMA-OLA0,05, OMP-
OMP0,15, OMP-OLP0,15, OLA-OLP 0,01. Quelíceras: comprimento 0,82:

retromargem com 7 dentes subiguais; promargem com 4, segundo maior. Esterno

comprimento 1,10, largura 0,97. Abdómen: comprimento 2,30, largura 1,30. FLP
artículo proximal, comprimento 0,27; artículo distai, comprimento 0,27.
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Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 2,12 / patela 0,85 / tíbia

2,07 / metatarso 2,22 / tarso 1,02 / total 8,28; II - 1,77 / 0,75 / 1,47 / 1,62 / 0,72 / 6,33;

III - 1,50 / 0,72 / 1,15 / 1,50 / 0,62 / 5,49; IV - 2,17 / 0,77 / 1,72 / 2,42 / 0,82 / 7,90.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pO, rO, v2-2-2; metatarso dO,

pl-1-1, rO, v2-2-2. II - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pO-1-1, rO, vlr-2-2;

metatarso dO, pO-1-0, rO, v2-0-l. III - fémur dl-1, pO-1-1, rO-1-1, vO; tíbia dO, pl-1,

rl-1, vlp-2-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-1-1, rO-0-1,

vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia maior que a metade do
comprimento do címbio; tubérculo tibial ausente; apófise tibial retrolateral

subapical, trilobulada; lobo prolateral do subtégulo ausente; fulcrum de ápice

inteiro, alargado e projetado distalmente, sem projeção retrolateral (figs. 25, 26).

Fêmea (parátipo). Coloração como no macho. Comprimento total 3,50.

Carapaça: comprimento 2,00, largura 1,50; clípeo, altura 0,08. Olhos: fila anterior

0,80, posterior, 0,87; QOM: comprimento 0,26, largura anterior 0,38, largura

posterior 0,37; diâmetros: OMA0,13, OLA 0,15, OMP0,10, OLP 0,11;

interdistâncias: OMA-OMA0,12, OMA-OLA0,11, OMP-OMP0,18, OMP-OLP
0,22, OLA-OLP 0,05. Quelíceras: comprimento 0,95; retromargem com 6 dentes

subiguais; promargem com 3, segundo maior. Esterno: comprimento 1,07, largura

0,85. Abdómen: comprimento 1,72, largura 1,00. FLP: artículo proximal, compri-

mento 0,25; artículo distai, comprimento 0,12 (embutido).

Pernas: comprimento relativo como no macho. I - fémur 1,60 / patela 0,72 /

tíbia 1,40 / metatarso 1,45 / tarso 0,72 / total 5,89; II - 1,27 / 0,65 / 1,12 / 1,20 / 0,57 /

4,81; III - 1,12 / 0,55 / 0,80 / 1,07 / 0,52 / 4,06; IV - 1,62 / 0,70 / 1,37 / 1,70 / 0,57 / 5,96.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, pO-1-0, rO, vO; metatarso dO, pO,

rO, v2-0-l. II - fémur dl-1, pO-0-1, rO, vO; tíbia dO, pO, rO, vO; metatarso dO, pO, rO,

vlr-0-1. III - fémur dl-1, pO-1-2, rO-1-2, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vO; metatarso dO, pl-

1-2, rl-1-2, v2-0-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-0-2;

metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: espermatecas posteriores às duas aberturas de fecundação, as quais

são recurvadas e semicirculares; sem carenas epiginais. Internamente, com
espermatecas muito separadas; base pequena haste longa e sinuosa; ápice pouco
diferenciado; duetos copulatórios ligados à porção distal da haste (figs. 27, 28).

Variação. Comprimento (1 macho): total 4,40; carapaça 2,40; (1 fêmea): total

4,85; carapaça 2,60; fémur I 2,00.

Distribuição. Brasil: Bahia (fig. 58).

Material-tipo. Parátipos. BRASIL. Bahia: Camacan (Fazenda Matiapã), 1 9 , mesmosdados do
holótipo (MCN20064); Itamarajú (Fazenda Jacarandá), 1 d 1

, 1 9 , 08.XII.1977, J. S. Santos col. (MCN
20230).

Radulphius baiaxaba sp. n.

(Figs. 29, 30, 59)

Holótipo. Macho, sul da Bahia / norte do Espírito Santo, Brasil (sem dados
específicos de coleta), MNRJ.
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Nota. Holótipo mal conservado; pernas I, II e abdómen destacados da
carapaça; pernas IV e o palpo direito, perdidos.

Etimologia. Onomeespecífico é umsubstantivo formado pela contração das
palavras baiano, denominação dos naturais do Estado da Bahia, e capixaba, dos
naturais do Estado do Espírito Santo.

Diagnose. Machos de Radulphius baiaxaba distinguem-se pela conspícua
projeção retrolateral submediana do címbio; apófise média curta, com ápice

modificado, formando uma cavidade ventral; êmbolo deprimido, com base alar-

gada, afilando abruptamente a partir da metade distai (figs. 29, 30).

Descrição. Macho (holótipo). Carapaça castanho-clara, com estreita faixa

longitudinal castanho-avermelhada-escura, região torácica com estrias radiais

castanho-escuras; quelíceras, enditos e lábio castanho-avermelhado escuros, esterno

mais claro; pernas amarelo-claras; abdómen amarelo-esbranquiçado.

Comprimento total 6,55 (aproximado). Carapaça: comprimento 3,05, largu-

ra 2,45; clípeo, altura 0,10. Olhos: fila anterior 1,45, posterior, 1,48; QOM:
comprimento 0,50, largura anterior 0,61, largura posterior 0,66; diâmetros: OMA
0,23, OLA0,25, OMP0,18, OLP0,23; inter distâncias: OMA-OMA0,17, OMA-
OLA0,15, OMP-OMP0,28, OMP-OLP0,32, OLA-OLP0,02. Quelíceras: compri-
mento 1,80; retromargem com 9 dentes subiguais; promargem com 5, segundo
maior. Esterno: comprimento 1,52, largura 1,37. Abdómen: comprimento 3,50,

largura 2,00. FLP: artículo proximal, comprimento 0,40; artículo distai, compri-
mento 0,80.

Pernas: comprimento relativo desconhecido. I - fémur 4,25 / patela 1 ,30 / tíbia

4,55 / metatarso 5,60 / tarso ? / total ?; II - 3,65 / 1,20 / 3,60 / 4,10 / 1,45 / 14,00; III -

2,80 / 1,15 / 2,20 / 2,95 / 1,05 / 10,15; IV - ? Espinulação: I - fémur dl-1, pO-1-1, rO-

0-1, vO; tíbia dO, pl-1, r0-l, v2-2-2; metatarso dO, pO-0-1, rO, v2-2-2. II - fémur dl-1,

p0-l-l,rO-0-l,v0; tíbia d0,p0-l-l,r0,v2-2-2; metatarso dO, pl-1-1, rO-1-1, v2-2-l. III -

fémur dl-1, pO-1-1, rO-1-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-2-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-

1-2, V2-2-1. IV - ?

Palpo: fémur não dilatado ventralmente; tíbia de comprimento igual à

metade do comprimento do címbio; tubérculo tibial ausente; apófise tibial

retrolateral robusta, subcilíndrica; lobo prolateral do subtégulo presente; fulcrum

com ápice inteiro e projetado distalmente, de projeção retrolateral subtriangular,

larga (figs. 29, 30).

Radulphius bicolor Keyserling

(Fig. 59)

Radulphius bicolor KEYSERLING, 1891: 48, pr. 1, fig. 22, holótipo fêmea, Nova Friburgo, Rio de

Janeiro, Brasil (BMNH1890.7.1.138, examinado); SIMON, 1897: 131; PETRUNKEVITCH,1911:

509; 1928: 176; ROEWER,1954: 557; BONNET,1958: 3846; BONALDO,1994: 139, fig. 102.

Diagnose. Fêmeas de Radulphius bicolor diferem das demais espécies com
reentrância mediana na margem posterior do epígino, pelas espermatecas anteri-

ores às duas aberturas de fecundação, cujas bordas são grandes, semicirculares

(BONALDO, 1994: fig. 102).

Descrição. Ver BONALDO(1994: 139).
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Radulphius laticeps Keyserling
(Figs.31,32,58)

Radulphius laticeps KEYSERLING, 1891: 47, t. I, fig. 21, holótipo fêmea, Serra Vermelha, Rio de

Janeiro, Brasil, Göldi col. (BMNH1890.7.1.1337, examinado); GÖLDI, 1892: 232; Simon, 1897: 126,

129, 131; PETRUNKEVITCH,1911: 509; ROEWER,1954: 557; BONNET,1958: 3846.

Diagnose. Fêmeas de R. laticeps diferem das de outras espécies do género

pela abertura de fecundação mediana, de borda contínua, recurvada; margem
posterior do epígino acentuadamente projetada, com reentrância mediana
subtriangular (fig. 31).

Descrição. Fêmea (holótipo). Carapaça castanho-clara; quelíceras castanho-

avermelhadas; enditos, lábio, esterno e pernas amarelo-claros; abdómen amarela-

do.

Comprimento total 5,70. Carapaça: comprimento 2,85, largura 2,15; clípeo,

altura 0,15. Olhos: fila anterior 1,22, posterior, 1,35; QOM: comprimento 0,37,

largura anterior 0,48, largura posterior 0,56; diâmetros: OMA0,15, OLA 0,18,

OMP0,16, OLP0,21; interdistâncias: OMA-OMA0,20, OMA-OLA0,27, OMP-
OMP0,27, OMP-OLP0,32, OLA-OLP 0,05. Quelíceras: comprimento 0,73;

retromargem com 9 dentes subiguais; promargem com 5, segundo maior. Esterno:

comprimento 1,42, largura 1,25. Abdómen: comprimento 3,00, largura 1,75. FLP:
artículo proximal, comprimento 0,40; artículo distai, comprimento 0,67.

Pernas: comprimento relativo LIV.II.ni. I- fémur 2,60 /patela 1,10/tíbia 2,47/

metatarso 2,85 /tarso 1,25 /total 10,27; II -2,25/ 1,00/2,00/2,32/ 1,00/8,57; III-

1,85/0,95/1,42/1,72/0,77/6,71; IV-2,37/1,07/2,00/2,77/0,95/9,16. Espinulação:

I - fémur dl-1, pO-O-2, rO, vO; tíbia dO, pl-1, r0-l, v2-2-lp; metatarso dO, pl-1-1, rO-

1-1, v2-lp-lr. II - fémur dl-1, pO, rO, vO; tíbia dO, pl-1, rO-0-1, v2-lr-2; metatarso dO,

pl-1-1, rO-1-1, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-1-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, v2-lr-

2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-lp-l. IV - fémur dl-1, pO-1-1, rO-0-1, vO; tíbia dO,

pl-1, rl-1, vlp-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margemposterior projetada, com reentrância mediana subtriangular;

espermatecas anteriores, afastadas da margem posterior do epígino; borda das

aberturas de fecundação mediana, recurvada; carenas epiginais ausentes. Interna-

mente com espermatecas medianas, unidas junto às aberturas de fecundação; base

desenvolvida; haste robusta, larga; ápice não diferenciado; duetos copulatórios

inconspícuos (figs. 31, 32).

Variação. Comprimento (5 fêmeas): total 5,70 - 7,10; carapaça 2,25 - 3,50;

fémur I 2,60 - 3,40.

Distribuição. Brasil: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo (fig. 58).

Material examinado. BRASIL. Espírito Santo: Vitória (Moscoso), 1 9 , XI. 1981, A. Cerruti col.

(MNRJ);Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (Baía de Guanabara, Ilha Maram), 19 , X.1986, R. Baptista col.

(CRB 975); Ilha Grande, 1 9, XII.1985, R. Baptista col. (CRB 523); São Paulo: Ilha de São Sebastião,

1 9 , 26-29.1.1951, H. Urban col. (MZSP 11680).
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Radulphius bidentatus sp. n.

(Figs. 33, 59)

Holótipo. Fêmea, Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil, 08.11.1988, A. D.
Brescovit col. (MCN19667).

Nota. Holótipo sem a perna III esquerda.

Etimologia. Onome específico é umadjetivo latino em referência aos dois

dentes da reentrância mediana do epígino.

Diagnose. Fêmeas de Radulphius bidentatus distinguem-se pela reentrância

mediana da margem posterior do epígino subquadrangular, comumdente anterior

em cada lado; bordas das aberturas de fecundação sub-retas, oblíquas (fig. 33).

Descrição. Fêmea (holótipo). Carapaça, quelíceras, enditos e lábio casta-

nho-avermelhados, região ocular e quelíceras mais escuras; esterno castanho;

pernas amarelas, com o ápice dos metatarsos e tarsos mais escuros; abdómen
amarelo-claro.

Comprimento total 7,30. Carapaça: comprimento 4,20, largura 3,20; clípeo,

altura 0,17. Olhos: fila anterior 1,72, posterior, 1,92; QOM: comprimento 0,46,

largura anterior 0,61, largura posterior 0,75; diâmetros: OMA0,21, OLA 0,21,

OMP0,17, OLP0,22; interdistâncias: OMA-OMA0,31, OMA-OLA0,31, OMP-
OMP0,40, OMP-OLP0,44, OLA-OLP0,06. Quelíceras: comprimento 2,4a, retro-

margem com 9 dentes subiguais; promargem com 5, segundo maior. Esterno: com-
primento 1,97, largura 1,75. Abdómen: comprimento 3,10 (enrrugado), largura

2,55. FLP: artículo proximal, comprimento 0,45; artículo distai, comprimento 0,52.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I -fémur 3,30 /patela 1,55 /tíbia 3,00 /
j

metatarso 3,45 / tarso 1,35 / total 12,65; II - 2,90 / 1,45 / 2,50 / 2,85 / 1,10 / 10,80; III -

2,45 / 1,25 / 1,80 / 2,35 / 0,85 / 8,70; IV - 3,15 / 1,45 / 2,70 / 3,40 / 1,05 / 11,75.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, p0, rO, vlp-2-lr; metatarso dO,

pO, rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-1-2, rO, vO; tíbia dO, pO-1-0, rO, vO-1-0; metatarso

dO, pO, rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-0-2, rO-1-2, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-lr-2;

metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pi-
j

1, rl-1, v2-2-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margemposterior comreentrância mediana denteada; espermatecas

anteriores às aberturas de fecundação; margens das aberturas de fecundação

oblíquas; sem carenas epiginais (fig. 33).

Radulphius petropolis sp. n.

(Figs. 34, 59)

Holótipo. Fêmea, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, 1.1983, M. Maluf col

(IBSP 4940).

Etimologia. O substantivo em aposição refere-se à localidade-tipo.

Diagnose. Fêmeas de Radulphius petropolis assemelham-se às dei?, camacan

Bonaldo (ver BONALDO,1994: 140, fig. 106), masdiferenciam-se pela reentrância

mediana da margem posterior do epígino, mais larga e superficial (fig. 34).
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Descrição. Fêmea (holótipo). Carapaça castanho-avermelhada, com estrias

torácicas radiais mais escuras; quelíceras castanho-avermelhado-escuras; enditos

e lábio castanho-escuros; esterno castanho-claro; pernas amarelo-escuras, coxas I,

II e metatarsos e tarsos acastanhados; abdómen amarelo.

Comprimento total 8,40. Carapaça: comprimento 4,35, largura 3,40; clípeo,

altura 0,17. Olhos: fila anterior 1,92, posterior, 2,15; QOM: comprimento 0,62,

largura anterior 0,78, largura posterior 0,81; diâmetros: OMA0,22, OLA 0,23,

OMP0,22, OLP0,23; interdistâncias: OMA-OMA0,33, OMA-OLA0,37, OMP-
OMP0,38, OMP-OLP0,52, OLA-OLP 0,08. Quelíceras: comprimento 2,75

retromargem com 9 dentes subiguais; promargem com 5, segundo maior. Esterno

comprimento 2,05, largura 1,70. Abdómen: comprimento 4,45, largura 2,85. FLP
artículo proximal, comprimento 0,57; artículo distai, comprimento 0,75.

Pernas: comprimento relativo I.IV.II.III. I - fémur 3,55 / patela 1,55 / tíbia

3,15 / metatarso 3,55 / tarso 1,35 / total 13,50; II - 3,20 / 1,45 / 2,65 / 2,95 / 1,15 / 11,40;

III - 2,80 / 1,30 / 1,85 / 2,55 / 0,95 / 9,45; IV - 3,50 / 1,45 / 2,85 / 3,65 / 1,15 / 12,60.

Espinulação: I - fémur dl-1, pO-0-2, rO, vO; tíbia dO, pO, rO, v2-2-0; metatarso dO, pO,

rO, v2-2-l. II - fémur dl-1, pO-1-2, rO, vO; tíbia dO, p0-l, rO, vO-2-0; metatarso dO, pO,

rO, v2-2-l. III - fémur dl-1, pO-1-2, rO-1-2, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1, vlp-lr-2; metatarso

dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-lp-l. IV - fémur dl-1, pO-0-1, rO-0-1, vO; tíbia dO, pl-1, rl-1,

vlp-lr-2; metatarso dO, pl-1-2, rl-1-2, v2-2-l.

Epígino: margem posterior do epígino com reentrância larga e superficial;

espermatecas anteriores às duas aberturas de fecundação laterais e de bordas retas;

duetos copulatórios reniformes; carenas epiginais ausentes (fig. 34).

Radulphius camacan Bonaldo
(Figs. 35 - 39, 59)

Radulphius camacan BONALDO,1994: 140, figs. 14, 15, 103 - 107, holótipo macho, Fazenda Matiapã,

Camacan, Bahia, Brasil, 16.X.1979. J. S. Santos col. (MCN 10866, examinado).

Diagnose. Machos de Radulphius camacan diferem dos de outras espécies

sem tubérculo tibial pela apófise tibial retrolateral de ápice pontiagudo; apófise

média com projeção dorsal submediana; fêmeas diferem das de R. petropolis pela

reentrância mediana da margem posterior do epígino estreita e profunda (figs.

35 - 39; BONALDO,1994: 140, figs. 103 - 107).

Descrição. Ver BONALDO(1994: 140).

Variação. Nas populações de São Paulo, machos têm tíbias do palpo mais
longas e apófise tibial retrolateral menor (figs. 35 - 37) do que em espécimes
provenientes do sul da Bahia (fig. 38). Fêmeas de São Paulo e norte do Paraná
•apresentam as margens das aberturas de copulação mais oblíquas (fig. 39); as

espermatecas são ligeiramente assimétricas em diversas amostras, inclusive em
algumas da Bahia.

Distribuição. Brasil: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná (fig. 59).

Novos registros. BRASIL. Bahia: Camacan (Fazenda Santa Ursula), 3 9 , 17. VII. 1968 (MNRJ):
Itamarajú, 1 d (MNRJ); Juçari (Fazenda São Francisco), 1 9 (MNRJ); Rio de Janeiro: Parque Nacional
de Itatiaia (Maromba), 1 9, 1.1950, Lima col. (MZSP); São Paulo: Botucatu (Parque Municipal). 1 .
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02.XII.1987, 1. M. P. Rinaldi & L. C. Forti col.; (UESP) (Rubião Júnior), 19, 14.XII.1966, J. C. de Jesus

col. (MZSPex-11799); (Fazenda Butignoli), 1 d, 05.XI.1987, 1. M. P. Rinaldi & L. C. Forti col. (UESP);
Itu (Fazenda Pau d'Alho) 1 d, 1-2.XI.1960, U. Martins & Araújo col. (MZSP); São Paulo, 1 d, 27.VIII-

07.IX.1991, R. Baptista col. (IBSP); 19, 11.1942, F. Lane col. (MZSP12471); Barueri, 19, 1965, K. Lenko
col. (MZSP4525); 1 9, 03.XII.1965, K. Lenko col. (MZSP 6877); 1 9, 16.XII.1965, K. Lenko col. (MZSP
5859); 1 9, 18.XII.1966, K. Lenko col. (MZSP 11693); Cotia, 1 d, X.1987, A. Tuzel (IBSP 4922); Várzea
Paulista, 1 d, XI.1981, C. A. Ditt col. (IBSP 2969); 1 d, X.1982, C. A. Ditt col. (IBSP 3530); Boracéia,

1 d, 16.X.1968, Rabello col. (em bromélia) (MZSP 12394); 1 9, 06.XI.1968, Rabello col. (em bromélia)

(MZSP 12470); Paraná: Jundiaí do Sul (Fazenda Monte Verde), 1 9, 23.XI.1987, A. D. Brescovit col.

(MCN17194).
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Figs. 1 - 8. Radulphius monticola (Roewer, 1951), macho, palpo: 1, ventral; 2, retrolateral; fêmea, epígino: 3,

ventral. R. pintodarochai sp. n., macho, palpo: 4, ventral; 5, retrolateral; fêmea, epígino: 6, ventral; 7, dorsal. R.

lane sp. n., fêmea, epígino: 8, ventral. Todas as figuras na mesmaescala. Barra = 0,25 mm.
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Figs. 9 - M.Radulphius barueri sp. n., macho, palpo: 9, ventral; 1 0, retrolateral./?. boraceia sp. n., macho, palpo:

11, ventral, 12, retrolateral. Todas as figuras na mesmaescala. Barra = 0,25 mm.
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Figs. 13 17. R. caldas sp. n., macho, palpo: 13, fémur, retrolateral; 14, ventral; 15, retrolateral. R. caparão

sp. n., macho, palpo: 16, ventral; 17, retrolateral. Todas as figuras na mesmaescala. Barra = 0,25 mm.
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Figs. 18-24. Radulphius cambara sp. n., macho, palpo: 18, fémur, retrolateral; 19, ventral; 20, retrolateral;

fêmea, epígino: 2 1 , ventral; 22, dorsal./?, latus sp. n., macho, palpo: 23, ventral; 24, retrolateral. Todas as figuras

na mesmaescala. Barra = 0,25 mm.
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Figs. 25 - 32.Radulphius singitlaris sp. n., macho, palpo: 25, ventral; 26, retrolateral; fêmea, epígino: 27, ventral;

28, dorsal. R. baiaxaba sp. n., macho, palpo: 29, ventral; 30, retrolateral. R. laticeps Keyserling, 1891, fêmea,

epígino: 31, ventral; 32, dorsal. Figs. 25 - 28; 29 - 32 respectivamente na mesmaescala. Barra = 0,25 mm.
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Figs. 33-39. Radulphius bidentatus sp. n., fêmea, epígino: 33, ventral. R. petropolis sp. n., fêmea, epígino: 34,

ventral. R. camacan Bonaldo, 1994, macho, palpo: 35, retrolateral (Botucatu, SP); tíbia, ventral, 36 (Botucatu,

SP); 37 (Várzea Paulista, SP); 38 (Itamaraju, Ba); fêmea, epígino: 39, ventral. Todas as figuras na mesmaescala.

Barra 0,25 mm.
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Figs. 40 - 45. Radulphius cambara sp. n., macho, palpo: 40, prolateral; 41 - 45, ventral; 42, porção distai; 43,

condutor, ápice e projeção retrolateral do fulcrum; 44, escultura do ápice do fulcrum; 45, projeção retrolateral

do fulcrum. Abreviaturas: AM, apófise média; C, condutor; E, êmbolo; F, fulcrum; LS, lobo do subtégulo; PF,

projeção retrolateral do fulcrum.
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Figs. 46 - 5 1 .Radulphius cambara sp. n., fêmea, epígino: 46, 47, ventral (47, detalhe da carena epiginal); pernas:

48, espinho da tíbia I, retrolateral; 49, 50, tarso I, retrolateral; 5 1, tarso I, dorsal. Abreviaturas: CA, Carena; BF,

Borda das aberturas de fecundação.
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Figs. 52 - 57. Radulphhts cambara sp. n., pernas, tarso I: 52, tricobótria, dorsal; fêmea: 53, fiandeiras, vista

posterior; 54, fiandeira lateral anterior; 55, fiandeira média posterior; 56, 57, fiandeira lateral posterior.
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Figs. 58, 59. Distribuição das espécies de Radulphius. 58, ( #

)

R. barueri; (C\)R- boraceia; (O)R. caldas;

()/?. caparão; ( A ) laticeps; (A)R- monticola; ( ^ ) R. pintodarochai; ( + )R. singularis; 59, ( A, ) R-

baiaxaba; ( D

)

R. bicolor; (*)R. bidentatus; ( • ) camacan; (M)R- cambara; (O)R. lane; (A)R- latus;

(rk)R. petropolis.

Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, (78): 127 - 156, 2 mar. 1995


